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  124 -122تفريغ سورة االنعام من آية : 
  ) 33(شريط :

َناُه َوَجَعْلَنا لَُه نُورًا يَْمِشي بِِه ِفي الناِس َكَمن مثـَُلُه ِفي الظُلَماِت لَيْ (  َها َكَذِلَك زُيَن َأَو َمن َكاَن َمْيًتا فََأْحيَـيـْ َس ِبَخارٍِج منـْ
  ) . )122(ِلْلَكاِفرِيَن َما َكانُوْا يـَْعَمُلوَن 

  ] . 122[ األنعام : 
 ----------  

َناُه َوَجَعْلَنا َلُه نُورًا يَْمِشي ِبِه ِفي الناِس َكَمن مثـَُلُه ِفي الظُلَماِت لَيْ (  َهاَأَو َمن َكاَن َمْيًتا فََأْحيَـيـْ هذا مثل ضربه )  َس ِبَخارٍِج منـْ
وهداه له ووفقه التباع  ,أي: أحيا قلبه باإلميان ,فأحياه اهللا , الًكا حائرًاه يف الضاللةأي:  ,اً اهللا تعاىل للمؤمن الذي كان ميت

   .رسله
  وكيف يتصرف به.  ,أي: يهتدي كيف يسلك )َجَعْلَنا َلُه نُورًا يَْمِشي ِبِه ِفي الناِس ( وَ 

َناُه فَ  ( ,واملعاصي ,واجلهل,لكفرظلمات ا يف) َمْيًتا  (من قبل هداية اهللا له ) أََوَمْن َكاَن (  ول تعاىلق قال السعدي : بنور  )َأْحيَـيـْ
جمتهدا يف تنفيذه  ,عارفا للخري مؤثرا له ,مهتديا لسبيله ,متبصرا يف أموره ,فصار ميشي بني الناس يف النور ,العلم واإلميان والطاعة

ات ظلم,ي هذا مبن هو يف الظلماتجمتهدا فيرتكه وإزالته عن نفسه وعن غريه. أفيستو  ,عارفا بالشر مبغضا له ,يف نفسه وغريه
َها  ( والكفر واملعاصي ,اجلهل والغي فحضرها هلم والغم واحلزن  ,وأظلمت عليه املسالك ,قد التبست عليه الطرق) لَْيَس ِخبَارٍِج ِمنـْ

واألحياء  ,ضياء والظلمةوال ,أنه ال يستوي هذا وال هذا كما ال يستوي الليل والنهار ,والشقاء. فنبه تعاىل العقول مبا تدركه وتعرفه
  واألموات.

فأحييناه بنفخ  ,نطفة  وقيل معناه : كان ميتًا حني كان , أحياه اهللا باإلسالم ,املراد بامليت هنا الكافر :  قال الشوكاني •
احلياة للهداية  وكثريًا ما تستعار نفري املسلمني عن اتباع املشركني,ألن السياق يشعر بذلك لكونه يف ت واألّول أوىل, , الروح فيه
  ومنه قول القائل : وللعلم,

  ويف اجلهل قبل املوت موت ألهله... فأجسامهم قبل القبور قبور
  ت... فليس له حىت النشور نشورـــــــلم ميـــــــــرأ مل حييي بالعــــــوإن ام

  ر ) .( فتح القدي  وقيل احلكمة. , وقيل هو القرآن , والنور : عبارة عن اهلداية واإلميان
 عن ابن عباس. وقال السدي: اإلسالم. والكل صحيح. ,كما رواه الَعْويف وابن أيب طلحة  ,والنور هو: القرآن قال ابن كثير : •
  اختلفوا يف هذين املثلني املذكورين هل مها خمصوصان بإنسانني معينني أو عامان يف كل مؤمن وكافر. قال الرازي : •

  .بإنسانني على التعيني  أنه خاصاألول :   فيه قوالن :
كان   ,الكل  ألن املعىن إذا كان حاصًال يف ,وهذا هو احلق  ,ن هذه اآلية عامة يف حق مجيع املؤمنني والكافرين أوالقول الثاين : 

  .التخصيص حمض التحكم 
ُر َأْحَياء وَ ( قال أهل املعاين : قد وصف الكفار بأم أموات يف قوله  رازي :قال ال • َعُثونَ أموات َغيـْ  ) َما َيْشُعُروَن أَياَن يـُبـْ

َوَما . .َوَما َيْسَتِوى األعمى والبصري( ويف قوله )  ِإنَك َال ُتْسِمُع املوتى( ويف قوله )  لُِينِذَر َمن َكاَن َحّياً ( وأيضًا يف قوله 
  ,ى حياة واملهتدي حياً جعل اهلد ,فلما جعل الكفر موتاً والكافر ميتاً )  َيْسَتِوى األحياء َوَال األموات

ولقد جاء الّتشبيه بديعاً: إذ جعل حال املسلم, بعد أن صار إىل اإلسالم, حبال من كان عدمي اخلري, عدمي  قال ابن عاشور : •
وهو يف  ن الّسعي إىل ما فيه خريه وجناته,ويصرف صاحبه ع دون الّتمييز بني احلّق والباطل, فإّن الشرك حيول اإلفادة كاملّيت,
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ويعلم الّصاحل من  له فصار ميّيز بني احلّق والباطل,فإذا هداه اهللا إىل اإلسالم تغّري حا ة لو أفاق مل يعرف أين ينصرف,لمظ
  فصار يف نور ميشي به يف الّناس. ي وصار يسعى إىل ما فيه الّصالح, ويتنّكب عن سبيل الفساد,فصار كاحل الفاسد,

  تقامة العقول على أضداِدهم.وقد تبّني ذا الّتمثيل تفضيل أهل اس
ال إله  ,قدرا من اهللا وحكمة بالغة ,أي: حسنا هلم ما هم فيه من اجلهالة والضاللة ) َكَذِلَك زُيَن ِلْلَكاِفرِيَن َما َكانُوْا يـَْعَمُلونَ ( 

  ه .وال رب سواإال هو 
  الفوائد :

  أن املشرك ميت . -1
  أن اإلنسان بإميانه حيىي . -2
  احلي وامليت .ال يستوى  -3
  عداوة الشيطان لإلنسان . -4
  واحلسن قبيحاً . ,فريى القبيح حسناً  ,خطر أن يزيّن لإلنسان عمله  -5
  ) )123َما َيْشُعُروَن (وََكَذِلَك َجَعْلَنا ِفي ُكل قـَْريٍَة َأَكاِبَر ُمَجرِِميَها لَِيْمُكُروْا ِفيَها َوَما يَْمُكُروَن ِإال بِأَنُفِسِهْم وَ (  

  ] . 123[ األنعام : 
 ----------  

 ,أكابر من ارمني-يا حممد - يقول تعاىل: وكما جعلنا يف قريتك  )وََكَذِلَك َجَعْلَنا ِفي ُكل قـَْريٍَة َأَكاِبَر ُمَجرِِميَها لَِيْمُكُروْا ِفيَها ( 
مث تكون  ,لون بذلكنت الرسل من قبلك يـُْبتَ كذلك كا  ,وإىل خمالفتك وعداوتك ,ورؤساء ودعاة إىل الكفر والصد عن سبيل اهللا

  . هلم العاقبة
  . εفهذه تسلية للرسول  •
  وميكروا فيها بالكفر باهللا تعاىل . •

  ) ِه َوَجنَْعَل لَُه أَنَداداً بِالل  َوقَاَل الِذيَن اْسُتْضِعُفوا لِلِذيَن اْسَتْكبَـُروا َبْل َمْكُر اللْيِل َوالنـَهاِر ِإْذ تَْأُمُرونـََنا َأن نْكُفرَ قال تعاىل ( 
  ) . َال يـَُغوَث َويـَُعوَق َوَنْسراً َوقَالُوا َال َتَذُرن آِهلََتُكْم َوَال َتَذُرن َوّداً َوَال ُسَواعاً وَ . َوَمَكُروا َمْكراً ُكباراً وقال تعاىل ( 

  .  الكفر مبا أعطوا من الرياسة والسعةألم أقرب إىل ,وإمنا جعل األكابر ُفساَق كل قرية  قال ابن الجوزي : •
  ) .َوَلْو َبَسَط اهللا الرزق لِِعَباِدِه لَبَـَغْواْ ِيف األرض وقال تعاىل ( 

  حيث مل يذكر الرتف إال يف مقام الذم . ,وقد جاء ذلك يف القرآن  ,أهل الرتف هم أعداء الرسل غالباً  •
  ) .َعُدوا ِمَن اْلُمْجرِِمَني  وََكَذِلَك َجَعْلَنا ِلُكل َنِيب (  قال تعاىل

َرفُوَها ِإنا ِمبَا أُْرِسْلُتم ِبِه َكاِفُروَن قال تعاىل (    ) .َوَما أَْرَسْلَنا ِيف قـَْريٍَة من نِذيٍر ِإال قَاَل ُمتـْ
َرُفوَها إِنا َوجَ  ْريٍَة من نِذيٍر ِإال ــــــــوََكَذِلَك َما أَْرَسْلَنا ِمن قـَْبِلَك ِيف قَ وقال تعاىل (  ٍة َوِإنا َعَلى آثَارِِهم ــــــْدنَا آبَاءنَا َعَلى أُم ـــــــقَاَل ُمتـْ

  ) .مْقَتُدوَن 
َها يـَرُْكُضوَن  فـََلما َأَحسوا بَْأَسَنا ِإَذا ُهم. وََكْم َقَصْمَنا ِمن قـَْريٍَة َكاَنْت ظَاِلَمًة َوأَنَشْأنَا بـَْعَدَها قـَْومًا آَخرِيَن وقال تعاىل (  َال  .منـْ

  ) .تـَرُْكُضوا َواْرِجُعوا ِإَىل َما أُْترِفْـُتْم ِفيِه َوَمَساِكِنُكْم َلَعلُكْم ُتْسأَُلوَن 
َرِفيِهم بِاْلَعَذاِب ِإَذا ُهْم َجيَْأُروَن وقال تعاىل (    ) .َحىت ِإَذا َأَخْذنَا ُمتـْ

َها اْلَقْوُل َفَدمْرنَاَها َتْدِمريًا َوِإَذا أََرْدنَا أَْن نـُْهِلكَ  ( وقال تعاىل َرِفيَها فـََفَسُقوا ِفيَها [َفَحق َعَليـْ   ) . قـَْريًَة أََمْرنَا ُمتـْ
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  فائدة : اختلف العلماء يف معىن اآلية حيث أن اهللا تعاىل ( ال يأمر بالفحشاء ) على أقوال :
  أمرناهم بالطاعة ففسقوا فيها مبعصية اهللا تعاىل . قيل :

  املراد أكثرنا مرتفيها . ل :وقي
  واحتجوا بقراءة ( أّمرنا ) بالتشديد . ,أي : جعلناهم أمراء ففسقوا فيها  ,( أَمرنا ) أي : أمرنا  وقيل :
  مبعىن : قضينا ذلك وقدرناه . ,املراد بقوله ( أمرنا ... ) األمر الكوين القدري  وقيل :

  وابن كثري . , وابن القيم ,واختار هذا القول : ابن تيمية 
, وتأيت مبعى (خلق) كقوله تعاىل (وجعل منها زوجها) أي : خلق منها زوجها (وجعل ) أي : صرينا (حعلنا يف كل قرية •

  ) أي : وخلق الظلمات والنور .الظلمات والنور
  . الضاللة بزخرف من املقال والفعالواملراد باملكر هاهنا دعاؤهم إىل  قال ابن كثير : •
ْم يـَْرِجُع بـَْعُضُهْم (  وقال تعاىل , )َوَمَكُروا َمْكرًا ُكبارًا  ( ىل إخبارًا عن قوم نوحكما قال تعا   ِاِلُموَن َمْوُقوُفوَن ِعْنَد َرَوَلْو تـََرى ِإِذ الظ

قَاَل الِذيَن اْسَتْكبَـُروا لِلِذيَن اْسُتْضِعُفوا َأَحنُْن  .ُمْؤِمِنَني  أَنـُْتْم َلُكنا ِإَىل بـَْعٍض اْلَقْوَل يـَُقوُل الِذيَن اْسُتْضِعُفوا لِلِذيَن اْسَتْكبَـُروا َلْوال
ْأُمُرونـََنا َوقَاَل الِذيَن اْسُتْضِعُفوا لِلِذيَن اْسَتْكبَـُروا َبْل َمْكُر اللْيِل َوالنـَهاِر ِإْذ تَ  .ُكْم َبْل ُكْنُتْم ُجمْرِِمَني َصَدْدنَاُكْم َعِن اْهلَُدى بـَْعَد ِإْذ َجاءَ 

  ) . َداًداَأْن َنْكُفَر بِاللِه َوَجنَْعَل لَُه أَنْ 
  خطر الرتف . •

  . ةوهم الذين وقفوا يف وجه األنبياء والرسل والدعا ,يكفي يف الرتف : أن أهل الرتف هم أعداء الرسل 
  ولذلك مل يأت الرتف يف القرآن إال يف مقام الذم كما تقدم يف اآليات السابقة .

َرفة املستكِربة تقف يف وجه دعوته -عليه السالم  -هد نوٍح فمنذ ع ُتـْ
مستصِغرًة شأن الذين اتبعوه من الفقراء  ,جند هذه الطبقة امل

اَك ِإال َبَشرًا فـََقاَل اْلَمَألُ الِذيَن َكَفُروا ِمْن قـَْوِمِه َما نـَرَ م ( يطرد هؤالء األراِذَل يف رأيهويطلبون منه أن  ,الذين ال مال َهلم وال جاه
َنا ِمْن فَ    ) .ْضٍل َبْل َنظُنُكْم َكاِذِبنيِمثْـَلَنا َوَما نـَرَاَك اتـبَـَعَك ِإال الِذيَن ُهْم أَرَاِذلَُنا بَاِدَي الرْأِي َوَما نـََرى َلُكْم َعَليـْ

 ِتهم فريدْم َويَا قـَْوِم َال َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه مَ  ( قائالً  ,نوٌح على تعن ُِهْم ُمَالقُو َرِذيَن آَمُنوا إِنـِه َوَما أَنَا ِبطَارِِد الَعَلى الل اًال ِإْن َأْجرَِي ِإال
  ن ) .َرْدتـُُهْم أََفَال َتذَكُرو َوَلِكين أَرَاُكْم قـَْوًما َجتَْهُلوَن * َويَا قـَْوِم َمْن يـَْنُصُرِين ِمَن اللِه ِإْن طَ 

ُمث أَْنَشْأنَا ِمْن بـَْعِدِهْم قـَْرنًا آَخرِيَن * فََأْرَسْلَنا ِفيِهْم َرُسوًال  ( َمل يتغري  - اهللا الذين أهلكهم  - واستمر موقف املرتفني بعد قوم نوح 
رُُه أََفَال تـَتـُقوَن * َوقَاَل اْلَمَألُ  ُهْم َأِن اْعُبُدوا اللَه َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغيـْ ِمْن قـَْوِمِه الِذيَن َكَفُروا وََكذبُوا بِِلَقاِء اْآلِخَرِة َوأَتْـَرفْـَناُهْم ِيف اْحلََياِة  ِمنـْ

نـَْيا َما َهَذا ِإال َبَشٌر ِمثْـُلُكْم يَْأُكُل ِمما تَْأُكُلوَن ِمْنُه َوَيْشَرُب ِمما َتْشَربُونَ  الد  . (  
َده يف عدٍد من فوجه القرآُن هلم وعي ,فكانوا أوَل املكذبني املعارضني εبعثة النيب حممد  واستمر هذا املوقف من العناد والصد إىل

ِبَني أُوِيل الية ( السور املك ْلُهْم قَِليالً َوَذْرِين َواْلُمَكذ ْعَمِة َوَمهُعوا َويـُْلِهِهمُ  ) ( نـن ) .َلُمو اْألََمُل َفَسْوَف يـَعْ  َذْرُهْم يَْأُكُلوا َويـََتَمتـ  
  ل :فيقو  ,ت اإلهلية بصفة عامةويقرر القرآن موقف املرتفني من الرساال

َرفُوَها إِنا ِمبَا أُْرِسْلُتْم بِِه َكاِفُروَن * َوقَاُلوا حنَْ (     ) .ِمبَُعذِبنيَحنُْن ُن َأْكثـَُر أَْمَواًال َوأَْوَالًدا َوَما َوَما أَْرَسْلَنا ِيف قـَْريٍَة ِمْن نَِذيٍر ِإال قَاَل ُمتـْ
والقرآُن يَرد عليهم شارًحا الطريق  ,هؤالء قد ضل تفكريهم عندما ربطوا َجمَْد الدنيا وسعادة اآلخرة بكثرِة األموال واألوالد 

َوَما أَْمَواُلُكْم وة ( ق أتيح هلم بسبب ما عندهم منال البطر الذي  ,واخللق الرِضي ,وهو العمل الصاِلح ,الصحيح للعَظمة اإلنسانية
 ن ) .َوُهْم ِيف اْلُغُرفَاِت آِمُنو الضْعِف ِمبَا َعِمُلوا َوَال أَْوَالدُُكْم بِالِيت تـَُقرُبُكْم ِعْنَدنَا زُْلَفى ِإال َمْن آَمَن َوَعِمَل َصاِحلًا فَُأولَِئَك َهلُْم َجزَاُء 

ألنه يقتل فيه روَح اجلهاد  ,ويلهيه عن معايل األمور ومكارم األخالق ,واِت بطنه وفـَْرِجهإن التـَرف ُمفِسٌد للفرد؛ ألنه يشغله بشه
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  . ه عبًدا حلياة الدعة والرفاهيةوجيعل ,واجلد واخلشونة
  ة ) .ميصتعس عبد اخل ,تعس عبد القطيفة ,تعس عبد الدرهم ,تعس عبد الدينار(  εل ويف هذا يقول الرسو  

  ل واهلالك ودمار الدول .الرتف سبب لالحنال
َها اْلَقْوُل َفَدمْرنَاهَ قال تعاىل (  َرِفيَها فـََفَسُقوا ِفيَها [َفَحق َعَليـْ   ) .  ا َتْدِمريًاَوِإَذا أََرْدنَا أَْن نـُْهِلَك قـَْريًَة أََمْرنَا ُمتـْ

الناس؛ ألن عصياَم األمَر املوجه إليهم هو سبب وتعليق األمر ِخبُصوص املرتفني مع أن الرسل ُخياِطبون مجيع : قال ابن عاشور 
فإذا فسقوا عن األمر اتبعهم  ,فاِخلطاب يف األكثر يتوجه إليهم ,وزعماء الُكفر ,وفسق بقية قومهم؛ إْذ هم قادة العامة ,فسِقهم

  .فاستحقت اهلالك ,الدمهاء؛ فعم الفسق أو غلب على القرية
ف سبب لُِنزول بالء اهللا وعقابهكما أن اإلغراق يف م والرتصواحلرمان من  , التنعَرِفيِهْم بِاْلَعَذاِب ِإَذا ُهْم ر ( الن َحىت ِإَذا َأَخْذنَا ُمتـْ

َوأَْنَشْأنَا بـَْعَدَها قـَْوًما آَخرِيَن * فـََلما َأَحسوا  وََكْم َقَصْمَنا ِمْن قـَْريٍَة َكاَنْت ظَاِلَمةً  ن ) (ِإنُكْم ِمنا َال تـُْنَصُرو َجيَْأُروَن * َال َجتَْأُروا اْليَـْوَم 
َها يـَرُْكُضوَن * َال تـَرُْكُضوا َواْرِجُعوا ِإَىل َما أُْترِفْـُتْم ِفيِه َوَمَسا    ن ) .ِكِنُكْم َلَعلُكْم ُتْسأَُلو بَْأَسَنا ِإَذا ُهْم ِمنـْ

كم قال   ,أي: وما يعود وبال مكرهم ذلك وإضالهلم من أضلوه إال على أنفسهم) ُعُروَن ُفِسِهْم َوَما َيشْ َوَما يَْمُكُروَن ِإال بِأَن(  
  ) .َوِمْن أَْوزَاِر الِذيَن ُيِضلونـَُهْم ِبَغْريِ ِعْلٍم َأال َساَء َما يَزُِروَن ( وقال  , ) َولََيْحِمُلن أَثـَْقاَهلُْم َوأَثـَْقاال َمَع أَثـَْقاهلِِم ( تعاىل

  ) . ِإال بَِأْهِلهِ  السيئَوَال حيَِيُق املكر (  وقال تعاىل
  . إْن مل يؤمنوا ,ويف اآلخرة : بعذاب الّنار  , الّدنيا : بعذاب القتل واألسر يف

  الفوائد :
  سنة اهللا يف العداء بني احلق والباطل . -1
  ولكل داعية إىل احلق . εتسلية للنيب  -2
3- م .احلكمة من وجود أعداء للرسل ولدعو  
  حيث أن اهللا تعاىل ميكر باملاكرين . ,تقوية نفوس أهل اإلميان -4
َعُل ِرَسالََتُه َسُيِصيُب الِذيَن َأْجَرُموْا َوِإَذا َجاءتْـُهْم آيٌَة قَاُلوْا َلن نـْؤِمَن َحتى نـُْؤَتى ِمْثَل َما ُأوِتَي ُرُسُل اللِه اللُه َأْعَلُم َحْيُث َيجْ (  

  )) 124اللِه َوَعَذاٌب َشِديٌد ِبَما َكانُوْا يَْمُكُروَن ( َصَغاٌر ِعندَ 
  ] . 124[ األنعام : 

 ----------  
  . εعلى صدق حممد ة أي: إذا جاءم آية وبرهان وحجة قاطع )َوِإَذا َجاءتْـُهْم آيٌَة ( 
جل  ,كقوله  ,كما تأيت إىل الرسل  ,حىت تأتينا املالئكة من اهللا بالرسالةأي:  )قَاُلوْا َلن نـْؤِمَن َحتى نـُْؤَتى ِمْثَل َما ُأوِتَي ُرُسُل اللِه ( 

َنا اْلَمالِئَكُة أَْو نـََرى رَبـَنا َلَقِد اْسَتْكبَـُروا ِيف ( وعال    ) .أَنـُْفِسِهْم َوَعتَـْوا ُعتُـوا َكِبريًا َوقَاَل الِذيَن ال يـَْرُجوَن لَِقاَءنَا َلْوال أُنزَل َعَليـْ
وهو أم قالوا لن نؤمن حىت  ,بّني شيئًا آخر من جهلهم ) َوِإَذا َجآَءتْـُهْم آيٌَة قَاُلوْا َلن نـْؤِمَن ( قوله تعاىل  : يقال القرطب •

ُهْم َأْن يـُْؤَتى ُصُحفاً ُمَنشَرةً ( فنؤَتى مثل ما أويت موسى وعيسى من اآليات ؛ ونظريه  ,نكون أنبياء    ) . َبْل يُرِيُد ُكل امرىء ِمنـْ
  والكناية يف "جاءم" ترجع إىل األكابر الذين جرى ذكرهم.

  .وأكثر منك ماالً  ,لكنت أْوَىل ا منك ؛ ألين أكرب منك ِسنا  اً ن املغرية : لو كانت النبّوة حقّ قال الوليد ب
  ة.إال أن يأتينا َوْحٌي كما يأتيه ؛ فنزلت اآلي ,وقال أبو جهل : واهللا ال نرضى به وال نتبعه أبداً 

  مل يطلبوا النبّوة ولكن قالوا ال نصّدقك حىت يأتينا جربيل واملالئكة خيربوننا بصدقك. وقيل :
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  ( تفسري القرطيب ) . أي مبن هو مأمون عليها وموضع هلا.) اهللا أَْعَلُم َحْيُث َجيَْعُل رَِسالََتُه ( ألن اهللا تعاىل قال  ؛واألّول أصح 
َوقَاُلوا َلْوال نزَل (  كما قال تعاىل  ,: هو أعلم حيث يضع رسالته ومن يصلح هلا من خلقه أي )ُل ِرَسالََتُه اللُه َأْعَلُم َحْيُث َيْجعَ ( 

يعنون: لوال نزل هذا القرآن على رجل عظيم كبري مبجل يف  )َهَذا اْلُقْرآُن َعَلى َرُجٍل ِمَن اْلَقْريـَتَـْنيِ َعِظيٍم أَُهْم يـَْقِسُموَن َرْمحََة رَبك 
بغًيا  ,صلوات اهللا وسالمه عليه ,كانوا يزدرون بالرسول-قبحهم اهللا -أي: مكة والطائف. وذلك ألم ) ِمَن اْلَقْريـَتَـْنيِ ( ينهم أع

لِذي يَْذُكُر آِهلََتُكْم َوِإَذا َرآَك الِذيَن َكَفُروا ِإْن يـَتِخُذوَنَك ِإال ُهُزًوا أََهَذا ا(  كما قال تعاىل خمربًا عنهم  , وعناًدا واستكبارًا , وحسًدا
َوَلَقِد (  وقال تعاىل ,)َوِإَذا رَأَْوَك ِإْن يـَتِخُذوَنَك ِإال ُهُزًوا أََهَذا الِذي بـََعَث اللُه َرُسوال (  وقال تعاىل ,)َوُهْم ِبذِْكِر الرْمحَِن ُهْم َكاِفُروَن 

ُهْم َما َكانُوا بِِه َيْستَـْهزُِئوَن  اْستُـْهزَِئ ِبُرُسٍل ِمْن قـَْبِلَك َفَحاَق بِالِذينَ    ) َسِخُروا ِمنـْ
 ,)  األمني(  حىت أم كانوا يسمونه بينهم قبل أن يوحى إليه ,هذا وهم يعرتفون بفضله وشرفه ونسبه. وطهارة بيته ومرباه ومنشئه

قال: هو فينا ذو نسب. قال:  ملك الروم: كيف نسبه فيكم؟)  هرقل( وقد اعرتف بذلك رئيس الكفار أبو سفيان" حني سأله 
عليه  ,هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: ال احلديث بطوله الذي استدل به ملك الروم بطهارة  صفاته

  على صدقه ونبوته وصحة ما جاء به. ,السالم
ملن تكرب  ,هذا وعيد شديد من اهللا وديد أكيد) انُوْا يَْمُكُروَن َما كَ َسُيِصيُب الِذيَن َأْجَرُموْا َصَغاٌر ِعنَد اللِه َوَعَذاٌب َشِديٌد بِ ( 

ملا  أم  ,وهو الذلة الدائمة )َصَغاٌر  (فإنه سيصيبه يوم القيامة بني يدي اهللا  ,عن اتباع رسله واالنقياد هلم فيما جاؤوا به
أي: صاغرين ذليلني  )وَن َعْن ِعَباَدِيت َسَيْدُخُلوَن َجَهنَم َداِخرِيَن ِإن الِذيَن َيْسَتْكربُِ  ( استكربوا أعقبهم ذلك ُذال كما قال تعاىل

  حقريين.
بلوا بالعذاب قو  ,وهو التلطف يف التحيل واخلديعة ,ملا كان املكر غالبا إمنا يكون خفيا) َوَعَذاٌب َشِديٌد ِمبَا َكانُوا َميُْكُروَن  ( وقوله

َلى السرَائُِر  ( كما قال تعاىل  , )بَك َأَحًدا َوال َيْظِلُم رَ ًا ( الشديد جزاء وفاق أي: تظهر املسترتات واملكنونات والضمائر.  )يـَْوَم تـُبـْ
 فيقال: هذه َغْدرة فالن ابن فالن ,يـُْنَصب لكل غادر لواء عند اُسِته يوم القيامة(  أنه قال εعن رسول اهللا  ,وجاء يف الصحيحني

. (  
  فيوم القيامة يصري َعَلًما منشورًا على صاحبه مبا فعل. ,ال يطلع عليه الناس اً الغدر َخِفي هذا أنه ملا كان واحلكمة يف

  وهو القماءة ونقصان الشيء عن مقدار أمثاله. ,وهو مشتّق من الصَغر  ,والّصَغار بفتح الّصاد الذّل : قال ابن عاشور 
  هم وعصيام اهللا تعاىل.وقد جعل اهللا عقام ذالّ وعذاباً : ليناسب ِكْربهم وُعتُـوّ 

  . والّصغار والعذاب حيصالن هلم يف الّدنيا باهلزمية وزوال الّسيادة وعذاب القتل واألسر واخلوف
  الفوائد :

  شدة عناد كفار قريش . -1
  أن االعرتاض على أفعال اهللا من صفات املشركني . -2
  حيث اختاره للرسالة . εشرف للنيب  -3
  حيث يعلم من يستحق الرسالة ومن ال يستحق . ,حكمة اهللا الكاملة  -4
  هللا احلكمة العظيمة يف يفعل ويرتك .ألن  ,وجوب اإلميان بقضاء اهللا وقدره  -5
  ديد للمجرمني يف الدنيا واآلخرة . -6

 هـــ1435/  5/  29ا��� / 

 


